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1. Bakgrund  
Örebrocyklisterna växer, vilket är otroligt glädjande och samtidigt behöver vi balansera utgifterna 
och driva långsiktiga satsningar som gagnar hela föreningen, särskilt efter Coronapandemin.  
Vi har två arrangemang som står för våra intäkter - Vänern Runt & Hjälmaren Runt. Hur länge vi kan 
leva på dem som förening är mer oklart då deltagarantalen årligen minskat. Långsiktigt behöver vi 
bredda föreningens intäktskällor för att fortsatt kunna vara en generös klubb för motionscyklister.   
 
2. Lojalitetsnivå - så funkar det  
Alla som vill skall kunna vara ledare för motionscyklingen med Örebrocyklisterna.  
 

2.1. Subventionerad Ledare för Motionscykling (SLM)  
Har möjlighet att få ersättning för  

• startavgift på motionslopp 

• subventionerade klubbkläder. 
 

Förutsättningar  

• betald medlemsavgift 

• deltagande som ledare i minst 5 söndagsträning per säsong 

• upprättande av rapport som inskickas till motionsansvarig efter söndagsträning 

• att vid minst en (1) dag delta som funktionär vid klubbens arrangemang, såsom exempelvis 
Vänern Runt och Hjälmaren Runt.  

 
Vid utebliven motprestation skall ekonomiskt bidrag återbetalas. 
 
3. Ersättningsnivåer och villkor för Subventionerad Ledare för Motionscykling (SLM) 

3.1. Startavgifter  
Klubben ersätter en (1) startavgift upp till 400 kronor för deltagande i motionslopp i Sverige.  
Anmälningsavgiften betalas av cyklisten i samband med anmälan till motionsloppet. Om du 
anmäler dig till ett motionslopp och inte startar, så betalas ingen ersättning ut från klubben. 
Klubben betalar heller inte ut någon efteranmälningsavgift utan får bekostas av den enskilde 
deltagaren. 

 
3.2. Kläder  
Örebrocyklisterna subventionerar cyklist SLM med klubbkläder med ledartryck som används i 
samband med söndagscykling. Subvention utgår med max. 2 700 kr per säsong. Kläderna 
förväntas dock kunna användas över mer än en säsong, Ingen subvention utgår så länge 
motionscyklisten har kvar fungerande klubbkläder från tidigare säsong(er). Avstämning skall ske 
med motionsansvarig innan nya kläder beställs. 
 
Kläduppsättningen är: 
 

• Tröja kort (1) 

• Byxa kort (1) 

• Överdrag väst (1) 
 
 


